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RSM Nederland is naamgever van Zakengolfster
Geschreven door Wim Wamelink

RSM Nederland heeft voor de komende 3 jaar een contract afgesloten om de naam RSM te verbinden
aan het prestigieuze golfevenement ‘Zakengolfster’, het jaarlijks
terugkerend grote golf toernooi
voor zakenvrouwen. Hiermee ondersteunt RSM Nederland weer een
sportief evenement met een specifiek karakter en is het een extra
platform om de naam van RSM uit
te dragen. Om hier van alles over
te weten te komen ga ik in gesprek

met Cora van Dijk, bestuurslid van
RSM Nederland en partner bij RSM
Niehe Lancée Kooij, in het gastvrije
clubhuis van (RSM homecourse)
Amelisweerd.
Top zes wereldwijd
RSM Nederland maakt deel uit van het
wereldwijde netwerk RSM International
die behoort tot de top zes in accountancy, fiscale, juridische en administratieve
dienstverlening, met het motto “Regionaal betrokken, wereldwijd bekend”.
Dat dit niet een loze kreet is merk ik aan
het enthousiasme en gedrevenheid bij
Cora van Dijk. Een professionele netwerkorganisatie met kantoren verspreid
over Nederland met alle specialismen in
eigen huis die zich vooral onderscheid
door optimale aandacht voor de klant.
Inleving en betrokkenheid om het beste uit de onderneming van de klant te
kunnen halen is juist in deze tijden van
groot belang. En dat komt echt over!
RSM werkt pro actief en biedt de klant
graag duidelijkheid. Zo is er een abonnementsstructuur waarbij er een vast
bedrag voor alle voorkomende werkzaamheden wordt berekend. Transparantie en duidelijkheid.

PING GOLFBALLEN

Het merk Ping is bij elke golfer bekend. Ping is 1 van de marktleiders
op het gebied van hoogwaardige
kwaliteit golfclubs. Bijvoorbeeld
complete golf sets, drivers en putters.
Wat bij de meeste golfers niet bekend
is, is dat de oprichter van Ping, meneer
Karsten Solheim, in 1976 de zogenaamde two-tone golfbal ontwikkelde als
hulpmiddel bij het putten. Het was een
golfbal waarbij elke helft van de bal een
andere kleur had. De eerste two-tone
ballen waren geel/oranje. In 1997 stopte
Ping met het produceren van deze bijzondere golfballen.
Op enig moment ging de firma Ping
two-tone golfballen maken waarvan 1
zijde zilver of goud was. Kleurcombinaties met goud of zilver zijn populair
bij verzamelaars en zijn moeilijk te
vinden. 1 van de zeldzamere en mooie

kleurcombinaties met zilver is de purple
plum/zilver Ping golfbal. Zelf kwam ik
met mazzel aan een sleeve met 3 van
deze golfballen.
Dat komt doordat ik deze ballen kon
kopen van een Engelsman. Hij had jarenlang in Las Vegas gewerkt en kwam
daar uiteraard in casino’s. Zijn verhaal
is dat in 1 van die casino’s regelmatig
glazen schalen stonden met Ping twotone golfballen er in. Deze ballen kon
je, in combinatie met inschrijven voor
een golfles bij een locale pro, gratis
uit die schaal halen. Enkele jaren geleden verhuisde deze Engelsman terug
naar London en bij het uitruimen van
de zeecontainer liep hij tegen de sleeve met deze 3 golfballen aan. Via via
kwam de Engelsman bij mij terecht en
nam ik de ballen van hem over. Kostte
me overigens wel €200,- per bal. Maar
goed, elke hobby kost geld zullen we
maar zeggen.

White board sessies
Overstappen naar een andere accountant is voor vele directies geen sinecure.
RSM biedt daar een perfecte service
voor, de zogenaamde white board sessie waarbij een fiscalist en accountant
een vrijblijvend gesprek aan gaan. Zie
dit als een second opinion waarbij een
quick scan wordt gemaakt van de financiële structuur. Alles met als doel om de
ondernemer te ontzorgen.
Sportsponsoring
RSM Nederland is een samenwerkingsverband van RSM Niehe Lancée Kooij
met kantoren in Alkmaar, Amsterdam,
Haarlem en Utrecht, RSM Wehrens,
Mennen & de Vries met kantoren in
Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo en RSM Tempelman
te Rotterdam. Er worden diverse sporten gesteund zoals hockey, waaronder
toonaangevende verenigingen, zeilen,
motorrijden en nu ook golf. Hiervoor
is ook het ‘Zakengolfster’ toernooi
uitgekozen omdat dit een groeiend top
evenement is met vrouwen die overtuigende gedrevenheid en passie combineren met professionele zakelijkheid. Er
komen meer en meer vrouwen met veel

potentie in het zakenleven.
Het contract met Zakengolfster is voor
de komende 3 jaar en de titel van het
komende toernooi op maandag 21 mei
aanstaande is daarmee RSM Zakengolfster 2012.
Golf is bij RSM Niehe Lancée Kooij
al bekend terrein want, naast de sponsoring van golfprof Tim Sluiter, is jaarlijks een eigen golftoernooi. Dit jaar
zullen daar talenten uit Jong Oranje
met de golfende gasten mee lopen om
vragen te beantwoorden of zelfs wellicht het spel te verbeteren. Ook dat is
inleving en betrokkenheid waar RSM
Nederland goed in is.
Voor informatie
www.rsmnederland.nl

Golfclub Meerssen viert zilveren jubileum
Golfclub Meerssen vierde op 11
april 2012 zijn 25-jarig jubileum.
Tussen 1987 en 2012 ligt de historie
van onze golfclub besloten. Begonnen op het spreekwoordelijke knollenveld, beschikt Golfclub Meerssen
nu op Sportpark Heiveld in Bunde
over een prachtige – in 2011 zelfs
uitgeroepen tot Limburgs mooiste
– 9-holes golfbaan met een gezellig
clubhuis en alle faciliteiten die bij
een hedendaagse golfclub behoren.
De golfclub is in 1987 opgericht door
Tony Dumoulin als een vereniging
waarbij de band tussen de leden gekenmerkt wordt door vriendschap en het
samen klaarstaan voor de club. Bij een
jubileum hoort een feest. Dat wordt in
mei met tal van golfactiviteiten gevierd.
Maar de oprichtingsdatum laat Golfclub Meerssen uiteraard ook niet onopgemerkt voorbij gaan.
Het is vooral te danken aan de verenigingsvorm waarbij de leden, ieder op
zijn eigen wijze, een bijdrage leveren
aan het clubleven. Alleen het groot
onderhoud van de baan wordt beroepsmatig gedaan, de rest is allemaal vrijwilligerswerk. Dat is het bijzondere karakter van Golfclub Meerssen. De club
wordt niet in het leven gehouden door
subsidies of andere gemeenschapsgelden. Zelfredzaamheid staat centraal, gebruikmaken van eigen kracht om de ei-

gen regie te voeren.
De leden komen uit
heel Zuid-Limburg.
Het zijn er nu circa
600, inclusief ruim
70 jeugdleden en
zo’n 40 country-leden. Opmerkelijk is
dat Golfclub Meerssen, anders dan vele commerciële golfclubs, een wachtlijst heeft. Er zijn dus
wachtenden die staan te popelen om op
de in 2010 volledige vernieuwde baan
te mogen spelen. Ook 2011 was een belangrijk jaar; Golfclub Meerssen kreeg
een Award voor de mooiste baan van
Limburg. Ook kreeg Golfclub Meerssen de zgn. C-status waarmee de baan
in sportief opzicht en naar de regels van
de Nederlandse Golffederatie volledig
qualifying is.
De officiële viering vond plaats op de
oprichtingsdatum, 11 april 2012 met
een bijeenkomst voor leden, sponsoren, buur- en zusterverenigingen en
andere relaties. In de week van 14 mei
2012 wordt het feest in sportief opzicht
gevierd met een golf/bridge toernooi,
diverse golfwedstrijden (o.a. Pro/Am
(hoge handicappers tegen lage handicappers) en Silverball), een golfclinic,
jeugdactiviteiten , een feestavond voor
de leden en ter afsluiting een streetgolfevenement door de kern Bunde.
Meer info via
www.golfclubmeerssen.nl

